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Els pressupostos de Vacarisses per a 2015 prioritzen 
la cohesió social i la inserció laboral

El 29 de gener, l’Ajuntament de Vacarisses va acollir la primera sessió 
plenària de l’any. Els protagonistes van ser els pressupostos de 2015, 
que es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern, les 
abstencions de PP i CiU, i els vots en contra d’ERC i PSC.

Les prioritats que estableixen els pressupostos són la cohesió social, 
consolidant i reforçant els projectes assistencials als col·lectius més 
vulnerables del municipi, i la inserció laboral, a través del foment i la 
creació d’ocupació. En aquest sentit, ja s’han posat en marxa els Plans 
d’Ocupació Locals 2015, que preveuen la contractació d’11 persones 
aturades, a més de promoure que les empreses contractades pel con-
sistori incorporin persones inscrites a la borsa de treball municipal i 

Inversions previstes per a 2015
La reducció progressiva de l’endeutament, el deute pendent de diver-
ses administracions públiques i la davallada d’ingressos per part de 
l’abocador de Coll Cardús, no impedeixen la inversió de l’Ajuntament 
de Vacarisses en diversos projectes de millora per al municipi, gràcies 
a subvencions i al romanent de tresoreria d’exercicis anteriors. Pel 
que fa als equipaments municipals, es millorarà la climatització de la 
Sala Gran de La Fàbrica, tancant les obertures i aïllant els sostres, i 
s’ampliarà l’espai destinat al Rebost Solidari de Vacarisses. A més, 
s’adquirirà nou mobiliari per a les diferents activitats i actes que acull 
l’edifici. Tot plegat suposarà una inversió d’uns 100.000 euros.

Asfaltat i altres millores als carrers de Vacarisses
Altres actuacions previstes per a aquest 2015 van destinades a mi-
llorar les condicions d’alguns carrers del terme municipal. Per exem-
ple, s’asfaltaran algunes zones de Torreblanca I, el nucli urbà, Els 

de consolidar l’oferta 
de cursos ocupacio-
nals.

Altres objectius que es fixa l’Ajuntament de Vacaris-
ses per enguany són el manteniment dels espais pú-
blics i els equipaments municipals en les condicions 
adequades, així com el màxim estalvi energètic en 
aquestes instal·lacions. D’altra banda, es treballarà 
per contenir la despesa, garantint, però, la qualitat 
dels serveis municipals bàsics i obligatoris, sobretot, 
en l’àmbit de l’ensenyament, especialment perjudi-
cat per les retallades de la Generalitat de Catalunya.

Reducció del deute i congelació d’impostos
Els pressupostos de 2015 mantenen la tendència 
de reducció del deute de l’Ajuntament de Vacaris-
ses, que, des de 2008, hauria descendit un 44%, 
en el cas d’acomplir-se les previsions per enguany, 
segons les quals aquest se situaria en 2.220.228,25 
euros, a finals de desembre. Tanmateix, cal tenir en 
compte el deute pendent de la Generalitat, la Dipu-
tació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental a favor del consistori i que ascendeix a 
972.753,96 euros. Quant als impostos municipals, 
s’han congelat l’Impost sobre Béns Immobles, 
l’Impost de Vehicles i la taxa de recollida de les es-
combraries.

El passat ple ordinari de l’Ajuntament vacarissenc va aprovar els darrers pressupostos 
d’aquesta legislatura, que mantenen els serveis municipals, tot i la davallada d’ingressos

Caus, Can Serra, el Pou Gran i L’Oliva. En d’altres, 
com L’Eixample i Torreblanca I, es millorarà l’asfalt 
ja existent. Una altra part s’invertirà en la incorpo-
ració de nou enllumenat a la Carretera d’Olesa, al 
Carrer de les Eixides i a La Torrota, i en la reforma 
del que il·lumina Torreblanca I, ja obsolet. En l’àmbit 
de la mobilitat, es modificaran els passos elevats i 
la rotonda d’El Palà per facilitar-hi la circulació, i a 
la carretera d’Els Caus, es renovaran les barreres de 
seguretat. D’altra banda, els més menuts de Vaca-
risses podran gaudir de més espais adaptats, grà-
cies a la instal·lació de parcs infantils a Can Serra, 
L’Eixample i Torreblanca II, equipats amb mobiliari 
especialitzat, sorra tova i tanques perimetrals de 
fusta. Aquest conjunt de millores suposen una inver-
sió d’uns 800.000 euros.
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Els Caus      

Ventaiol      

La Creu      

El Fresno      

El Palà      

La Coma      

Can Serra      

La Colònia Gall      

Torreblanca II      

La Farinera      

El Pou Gran      

Ca l'Oliva      

Nucli urbà      

Urbanisme

Aprovada la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació al nucli urbà, l’Eixample, Torreblanca i 
La Coma
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar 
definitivament la modificació puntual del Pla Ge-
neral d’Ordenació (PGO) a l’àmbit del nucli urbà, 
l’Eixample, Torreblanca i La Coma de Vacarisses, 
promogut i tramés per l’Ajuntament. El document 
pretén refondre el planejament vigent al municipi, 
sobre una base topogràfica actualitzada. D’aquesta 
manera, se’n vol facilitar la lectura a la ciutadania, 
a més de poder detectar i resoldre diversos proble-
mes produïts al llarg del temps. De fet, la modificació 
aborda problemàtiques sorgides al recent desenvo-
lupament del pla, sense canviar, però, l’estructura 
general del municipi. 

En primer lloc, disposar d’una base cartogràfica per-
met refondre el planejament vigent de manera preci-
sa, resolent certes incoherències gràfiques que su-
posen una millora en la informació i el coneixement 
del PGO. La refosa d’aquest implica transcriure’n 
les determinacions sobre la nova base cartogràfica, 
essent fidels a les alineacions i qualificacions apro-
vades, i tot reajustant algunes determinacions incor-
rectes del Planejament Territorial. En aquest sentit, 
cal tenir en compte que el Pla Territorial Metropolità 
(PTM), aprovat el 20 d’abril de 2010, va delimitar les 
zones d’especial protecció de l’àmbit metropolità a 
escala 1:50.000. La poca precisió d’aquesta escala 
va comportar errors rellevants, com el règim urbà de 

la cinglera o el règim de sòl no urbanitzable protegit del nucli de Bo-
navista. El PTM va facultar el planejament municipal a corregir-ho. Per 
aquest motiu, la modificació actual reajusta el límit de l’espai de pro-
tecció, en funció del planejament vigent i les característiques naturals 
del territori, classificant, així, la cinglera com a sòl no urbanitzable i el 
barri de Bonavista com a sòl urbà. 

D’altra banda, també s’han delimitat aquells àmbits amb alguna mo-
dificació del PGO justificada de forma individualitzada. Les modifica-
cions puntuals pretenen resoldre diverses incoherències del planeja-
ment o processos oberts en el marc del desenvolupament urbanístic.

Millora dels sistemes públics
La refosa del PGO ha permès, entre d’altres millores, resoldre diver-
ses controvèrsies: la sentència recaiguda sobre l’Institut de Vacaris-
ses; a Torreblanca, els contenciosos oberts pels veïns sobre la qua-
lificació de terrenys destinats a habitatge protegit i l’obtenció de sòl 
públic per disposar d’espai per a equipaments, i la redistribució de 
l’habitatge protegit al municipi. En aquest sentit, el nou planejament 
ha possibilitat el manteniment del sòl públic de l’Institut, aconseguir 
l’espai lliure central de l’Eixample per a la població sense cap cost 
econòmic per al municipi, la qualificació d’una zona verda pública i 
l’obtenció de sòls destinats a equipaments a Torreblanca, l’adquisició 
de sòl per a habitatge protegit al bell mig del nucli urbà i l’ordenació 
d’espais sense consolidar. Tot plegat, comporta una millora en la ges-
tió dels sistemes públics i la urbanització de les àrees urbanes, a més 
d’una política d’habitatge protegit al servei de les necessitats de la 
ciutadania.

La refosa del planejament comportarà una millora en la gestió dels sistemes públics

Medi Ambient

Més de 156 hectàrees de franges i parcel·les interiors 
municipals per a la protecció d’incendis
Una de les tasques de l’Ajuntament és el mante-
niment de les franges perimetrals de protecció del 
terme municipal de Vacarisses. Aquestes, que són 
obligatòries, envolten les urbanitzacions, amb una 
amplada de 25 metres i unes determinades carac-
terístiques. 

La Regidoria de Medi Ambient del consistori vaca-
rissenc es fa càrrec, de manera subsidiària, de la 
realització d’aquestes tasques, tot i que l’obertura 
i manteniment de les franges seria obligació dels 
propietaris de cada urbanització. Tanmateix, 
l’Ajuntament ho assumeix, tant a nivell tècnic com 
econòmic.

Les franges de protecció en xifres
Des de 2011 fins a l’acabament de 2014, s’han exe-
cutat 115,20 hectàrees de franges i 4 hectàrees de 
parcel·les municipals. Quant a la inversió pressupos-
tària per part de l’Ajuntament, aquesta ascendeix a 
343.675,78 euros, acomplint-se la previsió per en-
guany.

Franja executada 
en part

Franja 
executada

Franja prevista 
per 2015

Tasques realitzades als diferents nuclis habitats (2011-15)
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municipals
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Cultura

Bar braseria AVV Torreblanca II   
(Passatge de la Torre, 1 – Torreblanca II) 93 117 26 33

Bar especialitzat en carn a la brasa, tot i que també hi fan sèpia, polp i 
gambes, a més de calçotades per encàrrec. Organitzen menjars per a 
grups i festes d’aniversari infantils, i s’hi retransmeten tots els partits 
de futbol. El local, que disposa de terrassa, també acull els actes de 
l’Associació de Veïns de Torreblanca II. Horari: obre tots els dies. De 
dilluns a dijous, de les 8 a les 21h., i els caps de setmana, fins a les 
24h.

La Paradeta 
(C/ Margarides, 8-10, casa nº 1 - Can Serra) 93 828 00 26
www.facebook.com/laparadet 

Cafeteria i venda de pa, pastisseria i diversos productes d’alimentació. 
També fan entrepans i pizzes, per menjar allí o per emportar, i els 
diumenges, xurros. Organitzen festes d’aniversari infantils i disposen 
d’una àmplia terrassa, amb espai per als més petits. Horari: obre tots 
els dies. De dilluns a divendres, de les 8 a les 19h.; els dissabtes, de 
les 9 a les 14h. i de les 20:30 a les 23:30h., i els diumenges, de les 9 

a les 14h.

El Concurs! 
El local disposa d’un 
nou espai per fer 
la brasa. On es feia 
abans?

El Concurs!
Quin dia es va 
inaugurar La 
Paradeta, després 
del canvi recent de 
propietaris?

Coneix el teu comerç

Els premis per a les persones encertants són gentilesa de les em-
preses que apareixen en aquest concurs. En aquest número, el Bar 
braseria AVV Torreblanca II i La Paradeta ofereixen un esmorzar per 
a dues persones.

Envia’ns les respostes i les teves dades (nom, cognoms i telèfon de 
contacte) a elterme@vacarisses.cat, indicant a l’assumpte “Concurs 
Comerç de Vacarisses”, o bé en un sobre tancat a l’Ajuntament, a 
l’atenció de la revista El Terme. Tens temps fins al proper 27 de març!

L’artista Isidor Pou dóna una part de la seva 
obra a Vacarisses
L’artista osonenc Isidor Pou ha donat una part de la seva obra a Vaca-
risses, un municipi amb el qual se sent vinculat, com a lloc d’estiueig 
des de fa més de dues dècades. La donació consta de 21 làmines, 
25 olis i 9 terracotes, que es posaran a disposició dels investigadors 
i el públic en general. I és que el fons estarà disponible, de forma 
permanent, a la Sala Gran Sotacoberta d’El Castell i a la biblioteca. La 
col·lecció Pou de Vacarisses es presentarà el proper 7 de març, a la 
Sala dels Cups d’El Castell.

Nascut al Brull el 1925, Isidor Pou va arribar a Terrassa quan tenia 15 
anys per inscriure’s a l’Escola de Belles Arts, on va desenvolupar la 
seva vocació pictòrica i escultòrica, sota la direcció dels professors 
Cabanes, Rigol i Viver. Va ampliar el seus estudis a Barcelona, alhora 
que viatjava per tot el país, amb l’objectiu d’adquirir més coneixe-

ments. Va ser company 
de noms il·lustres com 
l’Abad Badia, Casama-
da, Coll, Estrada, Freixas, 
Rosell, Soriguerra i Sorolla. 
Més tard, es va traslladar a 
viure a Sabadell, on va entrar a 
formar part del personal de “la Caixa”, 
sense deixar de banda les seves passions, la pin-
tura, el dibuix i l’escultura. La seva obra, que ens 
apropa als seus orígens i a la naturalesa viscuda en 
primera persona, s’ha mostrat en diverses exposi-
cions i ha obtingut diversos guardons.

Propostes i mocions aprovades pel Ple municipal 
ordinari de 29 de gener de 2015
Proposta/moció A favor En contra Abstencions

Proposta de l'Alcaldia d'elecció de Jutge de Pau substitut Unanimitat - -
Proposta de l’Alcaldia d’inici d’expedient de delimitació del terme municipal de Vacarisses Unanimitat - -
Proposta de l’Alcaldia de modificacions de crèdit per suplement de crèdit finançats mitjançant romanent líquid 
de tresoreria

UIPV, VpV i PP - PSC, ERC i CiU

Proposta de l’Alcaldia d’aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l’exercici de 2015 UIPV i VpV PSC i ERC PP i CiU
Proposta del regidor de Medi Ambient d’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental

Unanimitat - -

Proposta del regidor de Participació Ciutadana d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses

UIPV, VpV i PP - PSC, ERC i CiU

Moció presentada pel grup municipal ERC, per a la creació d'una comissió per al repartiment dels espais 
electorals entre les diferents formacions polítiques

Unanimitat - -

Moció presentada pel grup municipal ERC, per a la millora dels serveis d'Internet i televisió al municipi Unanimitat - -
Moció presentada pel grup municipal ERC, en suport al jutge Santiago Vidal UIPV, VpV, PSC, ERC i CiU PP -



Biblioteca El Castell
Exposició Rostres. Bocins 
d’un paisatge
Fins al 28 de març
Mostra de retrats fotogràfics de 
persones de Vacarisses, des de la 
mirada de Jordi Albareda, Carme 
Badiella i Teresa Pinyol.

Club de lectura 1
Dijous 19 de març, a les 18:30h.
Lo somni, de Bernat Metge.

Club de lectura 2
Dijous 26 de març, a les 18:30h.
Feli, esthéticienne, d’Empar Moliner.

Hora del conte
Divendres 27 de març, a les 17:30h.
En Patufet, a càrrec de Maria Coll. A 
partir de 4 anys.

Agenda
Dia de la dona 
treballadora
Diumenge 8 de març

Cicle de concerts Va de 
Música
Divendres 27 de març, a les 20h.
Rel Sessions, amb Lluís Fortuny.
Lloc: Punt de Vol

Ensenyament
Xerrades informatives
A càrrec de l’equip directiu de l’Institut 
de Vacarisses i adreçades als pares i 
mares de l’alumnat de 6è de primària.
Lloc i dia: Escola Font de l’Orpina, 
dimarts 3 de març, a les 17h. | Escola 
Pau Casals, dijous 5 de març, a les 
17h.

Portes obertes a l’Institut 
de Vacarisses i a les 
escoles Font de l’Orpina i 
Pau Casals
Dissabte 7 de març, de les 10 a les 
13h.

CARTES DELS LECTORS
Envieu-nos les vostres cartes per correu 
electrònic a elterme@vacarisses.cat, o 
per correu convencional a “Revista El 
Terme”, Ajuntament de Vacarisses - c/
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses. Tot 
i que només es publicarà el nom del re-
mitent, cal que aquest s’identifiqui amb 
el nom i cognoms, document d’identitat, 
adreça i telèfon de contacte. L’extensió 
màxima recomanada és de 2.000 caràc-
ters, però dependrà de l’espai disponi-
ble en cada número. El Terme es reserva 
el dret de no publicar escrits amb con-
tingut de caràcter ofensiu.

CARTA
A l’hivern, no tan sols marxen les flors i fulles de la natura, sinó que també se’ns 

emporta persones estimades. Així ha estat amb la Maria. Ella no tornarà, però va deixar 

abonada la bona terra dels cors a qui ella va estimar, entre els quals hi ha unes filles 

que ens van transmetre tot el seu amor i delicadesa a les persones que vam atansar-

nos a l’Ajuntament o a casa seva.

Gràcies a tu, espòs i filles, sé que no ens deixaràs mai.
David i Roger

Connecta amb l’Ajuntament a Internet!

L’Ajuntament té pàgina al Facebook! Busca‘ns i fes un m’agrada!

www.facebook.com/vacarisses

Tota la informació al web municipal

www.vacarisses.cat

Mira tot el que passa a Vacarisses a la galeria d’imatges!

www.flickr.com/vacarissesTirada de 3.500 exemplars.

El paper de la revista és ecològic i reciclat.

Connecta’t
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Busques feina?

Cultura
Presentació de la 
col·lecció Pou
Dissabte 7 de març, a les 12h.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Cicle Regular d’Activitats 
per a Infants
Diumenge 8 de març, a les 17:30h.
La veritable història dels tres porquets, 
de la companyia Xip Xap.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: 3€ (menors de 2 anys gratuït)

Inauguració de 
l’exposició Jaume Desfar
Dissabte 21 de març, a les 12h.
Sobre Jaume Desfar, conseller de Pere 
III El Cerimoniós i senyor de Vacarisses, 
i els orígens i la formació del poble.
Lloc: Sala dels Cups d’El Castell

Joventut
Lloc: Punt de Vol

Taller d’apps per cercar 
feina
Dimarts 3 i dijous 5 de març, de les 
17:30 a les 20:30h.
Preu: gratuït
Inscripcions: fins al 26 de febrer, al Punt 
de Vol

Jornada de participació 
Entitats Joves
Dissabte 7 de març, a les 10h.

Ús de les xarxes socials 
per trobar feina
Dimecres 11, 18 i 25 de març
Preu: gratuït
Inscripcions: fins al 4 de març, al Punt 
de Vol

Mostra del Saló de 
l’Ensenyament
Del dimarts 24 al divendres 27 de 
març

El Punt de Vol estarà tancat per Setma-
na Santa, del 31 de març al 6 d’abril.

i inscripcions:
puntdevol@vacarisses.cat 
93 828 02 06

info


